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Do Žiliny na Vegánske hody zavíta špeciálny hosť z Mexika!
Festival udržateľného a ohľaduplného stravovania zavíta na Stanicu Žilina - Záriečie už v
nedeľu 30. septembra.

Festival rastlinného stravovania Vegánske hody Žilina sa bude už túto nedeľu na Stanici Žilina Záriečie konať po druhýkrát. Predstavia sa na ňom reštaurácie s rastlinnými jedlami, predajcovia
kozmetiky netestovanej na zvieratách, ekologickej drogérie, či mladé kuchárske talenty. Celodenný
program a benefičná tombola zasa zabezpečia, že sa na festivale návštevníci a návštevníčky
rozhodne nebudú nudiť.
Návštevníci a návštevníčky budú môcť na podujatí ochutnať napríklad „bryndzové“ halušky, kotlíkový
guľáš, vietnamskú polievku „Pho“ alebo donuty či exotické ovocie. Všetko samozrejme vo vegánskej
verzii. V Sále S2 bude pripravený celodenný program. Jeho začiatok bude venovaný kuchárskym
show, v ktorých sa predstaví bloger Miroslav Demjan, zakladateľ blogu Varíme Vegánsky, alebo
zvieraco-právny aktivista z ďalekého Mexika Gerardo Tristán, ktorý predvedie ako si pripraviť
tradičné jedlá mexickej kuchyne aj s následnou ochutnávkou. Po skončení kuchárskych show
porozpráva organizátor Veggie Festu Olomouc – Ondřej Plachý na tému „Vegánstvo a politika“.
Po ňom sa vráti na pódium opäť Gerardo Tristán, ktorý porozpráva o „Zvieraco-právnom aktivizme
v Mexiku“, jeho histórii, prekážkach, víťazstvách a nádejách mexického hnutia za práva zvierat.
V závere nebude však chýbať ani diskusia s úspešnými rastlinnými biznismi z regiónu V4, ktorá má
pomôcť mladým ľuďom odhodlať sa k vlastnému podnikaniu.
„Chceme, aby druhý ročník Žilinského podujatia bol opäť väčší a lepší ako ten predošlý a
odzrkadľoval tak pokrok, ktorý sa nám darí dosahovať. Návštevníkom a návštevníčkam chceme tak
ukázať, že rastlinné stravovanie je v dnešných dňoch dostupnejšie než kedykoľvek predtým.“ dodal
Roman Facuna, zo združenia Humánny pokrok, ktoré podujatie organizuje. Vegánske hody Žilina
2018 začnú na Stanici Žilina - Záriečie v nedeľu 30. septembra o 10:00 a potrvajú až do neskorého
večera. Vstup na podujatie je voľný a rovnako ako v minulosti sa podujatie zaobíde bez
jednorazových riadov z plastu a všetok riad bude kompostovateľný alebo umývateľný. Vegánske
hody tak patria k prvým festivalom na Slovensku, ktoré touto cestou minimalizujú svoju uhlíkovú
stopu. Podujatie tak dbá nie len o blaho zvierat, ale aj životného prostredia. Kompletný program
podujatia
sa
nachádza
na
stránke
www.veganskehody.sk/zilina

V prípade záujmu o interview s vystupujúcimi sa prosím ohláste vopred, aby sme dohodli presný
čas. Akreditácie: Pre akreditovaných novinárov a novinárky poskytujeme možnosť bezplatných
ochutnávok v predajných stánkoch. Akreditovať sa môžete emailom na
roman.facuna@veganskehody.sk alebo +421 948 155 371
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